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2 Inleiding 

Mijn treinenverzameling bestaat voornamelijk uit rollend materieel (locomotieven, rijtuigen en goederenwagons). Als extra bij 

bijvoorbeeld een blikken trein-set vond ik af en toe ook wat toebehoren zoals een tunnel of een seinpaal. Ook kwam ik via een 

koopje eens aan een aantal Kibri en Marklin stations. Bij nadere beschouwing blijk ik een redelijk aantal treintoebehoren te 

bezitten, het grootste gedeelte in blik, maar ook een en ander in andere materialen. Deze ”catalogus” geeft dat deel van mijn 

verzameling, in een eclectische rubricering, weer. Veel informatie over deze toebehoren heb ik kunnen vinden op de informatieve 

maar rommelige website: http://www.historytoy.com/. 

De meeste toebehoren, niet alleen uit mijn verzameling, komen uit Duitsland. De toebehoren die ik beschrijf zijn de zaken die je 

om het spoor vindt. De rails en wissels, het spoor zelf,  zijn hier niet meegenomen, wel zaken als seinpalen, draaischijven en 

stootblokken. 

Maten in deze catalogus zijn lengte*breedte*hoogte in centimeters. De genoemde spoorbreedtes zijn 00/H0 (16,5 mm), 0 (32 

mm), S (22,5 mm) en 1 (45 mm). De bij de spoorbreedte behorende schalen blijken voor toebehoren in het algemeen niet van 

belang. 

 

Dankwoord 

Allereerst dank aan Tamme en Dick die altijd enthousiast reageren als ik weer iets blikkig in Houten heb gevonden. En verder 

dank aan mijn schoonouders, als zij niet kinderloos waren gebleven had mijn verzameling er anders uitgezien. 

 

 

  

http://www.historytoy.com/
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3 Stations en haltes 

Blikken stations voor speelgoedtreinen worden al vanaf het eind van de negentiende eeuw gemaakt. De stations uit de begintijd 

werden handgeschilderd en zagen er als paleizen uit. De stations uit mijn verzameling zijn niet zo oud, in het algemeen uit de 

periode 1930 tot 1960, en zijn ook niet zo kostbaar. Deze stations hebben soms fraaie details in lithografie.  

 Duitse stations 

 Bing stations 

De Duitse firma GBN, Gebruder Bing Nurnberg of kortweg Bing heeft veel stations gemaakt in de periode tot ongeveer 1933. Dit 

station met de maten 27*13 *15 is van ongeveer 1915 en wellicht gemaakt voor de Engelse markt. 

 

De perronzijde is iets minder saai dan de straat zijde; dit station is echter eerder natuurgetrouw dan leuk. 

 

Duidelijk  zichtbaar is de GBN markering. 
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Het station heeft geen naam en geen enkele reclame of andere aanduidingen. 

Het volgende station is een van de oudste treintoebehoren uit mijn verzameling. Het station is van ongeveer 1905. 

 

Dit is de perronkant, er staat Bahnhof op dus het moet een station zijn.  
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De lithografie heeft mooie diepte werking, hier zien we de straatkant. 

 

Dit doet aan de Place des Vosges denken.  
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Dit kleine station hoort bij de Bing Tischbahn, De Tischbahn werd uitgebracht door Bing in de twintiger jaren en was gebaseerd 

op de spoorbreedte die later bekend werd als H0. 

 

Het perron is erg hoog! 

 

De straatkant is niet erg toegankelijk 

 

Hoewel de bijbehorende trein een Amerikaans uiterlijk heeft is dit station voorzien van Engelse reclameborden 
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 BUB station 

Bijgaand BUB station is uit de vijftiger jaren en is als toebehoren bij BUB spoor S (1;64, spoorbreedte22,5 mm) bedoeld.   

 

Aan de perronkant een (beetje scheve) luifel en stations attributen (vertrekstaat, bank, weegschaal, ) 
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Aan de straatkant een brievenbus en bier reclame; zonder klok zou het een winkel en woonhuis kunnen zijn. 

 

De markering is overduidelijk door middel van een reclame bord van BUB. 

 Distler station 

Dit Distler station is van ongeveer 1938. Waarom dit station niet Bahnhof heet weet ik niet; de reclame uitingen lijken Duits. De 

telegraafpaal op het dak geeft het geheel een apart uiterlijk. De maten zijn 36*12*18, Distler maakte zowel spoor 0 als spoor 00; 

dit station zou bij beiden passen. 

 

Aan de perronkant zijn twee niet originele deuren ingeplakt; de originele opengaande deuren zijn verdwenen 
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Het perspectief van de lithografering klopt; het type van de locomotief herken ik niet 

   

In de grondplaat zitten twee gaten waarin lantaarnpalen of seinpalen hebben gezeten. 

  



PAGINA 12 

 Fischer station 

Dit station heeft aan de zijkant een reclame geprint met een vis (het handelsmerk van Fischer) met daaronder de tekst “Toys are 

the best”. Bescheidenheid had Fischer niet; de Firma Heinrich Fischer & Co, Nürnberg heeft bestaan van 1908 tot ergens in de 

dertiger jaren en maakte allerlei blikken speelgoed waaronder niet veel treinenspul. Dit kleine station met seinpaal (24*6*10 

(zonder seinpaal)) is wellicht voor de Engelse markt gemaakt.  
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 HWN stations 

Een Heinrich Wimmer Nurnberg (HWN) station gemerkt “Made in Western Germany” met catalogus nummer : 0/52/61 (33110). 

Station met terras en “Trink-Halle”. De maten zijn 45*10,5*12. 

 

Perronkant 

 

Straatkant 

 

Terras 
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Trink-Halle 

Een ander HWN station, vrijwel even groot (3 cm korter) in een iets andere stijl en wellicht bedoeld voor spoor HO. 

 

Perronkant, links een terras, rechts een kiosk. 

 

Straatkant 
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De affiches op de zijkant van de kiosk adverteren voor verre reizen. 

Het derde HWN station is een station voor een grote stad, hoewel het niet zo groot is (35*14*19). Het is gemarkeerd Made in US 

Zone Germany en is dus uit de vijftiger jaren. 

Perronzijde  

Straatzijde  
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De kleur van de bodemplaat is erg opvallend, maar toch origineel. 

 

De HWN markering is overduidelijk. Hetzelfde stations model bestaat ook in een simpelere lithografie in de kleuren groen en 

beige. 
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 Kibri stations 

De Duitse firma Kibri heeft veel stations gemaakt; de meeste naoorlogse in de kenmerkende Kibri stijl met rode daken en beige 

stucwerk muren.  

Station Baden Baden heeft de markering Kibri Made in US zone Germany en is dus van kort na de oorlog. Het is niet zo groot 

maar is klaarblijkelijk toch bedoeld voor bij spoor 0. 

 

Aan de perronkant is aandacht gegeven met onder andere Damen en Herren toiletten. 

 

De straatkant is tamelijk saai 
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Dit Kibri station met de maten (26*11*16) is gemarkeerd als Made in West Germany en is uit de vijftiger jaren; het is bedoeld 

voor HO; het bijpassende perron is te vinden in paragraaf 4.1 

 

De perronkant heeft een klok waarvan de wijzers versteld kunnen worden; ook bij dit station is de straatkant wat saai; 

 

 

Dit volgende station heeft vrijwel dezelfde omvang (28*14*11,5), maar dan zonder toren, maar is voor spoor 0. 

 

Uit de deur blijkt dat dit voor spoor 0 bedoeld is. Kibri stations hebben vaak saaie achter- cq straatkanten. 
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De hangende bloemenbak is een leuk detail 

Het volgende kleine station (25*10,5*10) met perron is zou voor spoor 0 kunnen worden gebruikt, maar is volgens de Kibri 

catalogus voor spoor H0. 

 

 

Geen bloembakken maar klimop tegen de muur. 
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Een van de grotere Kibri stations (58*18*22), het grootste Kibri stationziet er hetzelfde uit, maar heeft nog rechts een 

aangebouwede klokken toren. Dit station is voor spoor 0. Het dak van de klokkentoren ontbrak en toen heb ik van karton een 

vervanging gemaakt. 

 

De bloemenversiering is uitbundig; bloembakken bij de ramen van eerste verdieping, hangende bloembakken onder de luifel en 

bloembakken bij de perroningang.  

 

De straatkant is (alweer) saai. 
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Het ronde buffet is een opvallend detail 

 

De kranten zijn nog niet uitverkocht. 
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Kibri maakte ook een aantal stations met een werkende klok. Deze moest wel opgewonden worden. Dit station is voor H0. 

 

Een van de deuren van de goederenloods ontbreekt; ook de opschriften zijn verdwenen 

 

Links de achterkant van het uurwerk met de opwind- en gelijk set knop 
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 Kraus Fandor station 

Dit station heeft geen markering en is waarschijnlijk gemaakt door Kraus Fandor; wellicht werd het in Amerika ook door de 

gerelateerde firma Dorfan (Dorfan #425 "Montclair" station) op de markt gebracht. Er bestaat van dit station ook een eerdere 

gelithografeerde versie.  Van mijn versie zijn de deuren en ramen doorbroken en zitten achter de raam-openingen licht 

doorlatende celluloid ruiten. 

 

Op het midden van de gevel heeft waarschijnlijk een klok gezeten. Ik neem aan dat dit de perronkant is. 

 

En dit zou de straatkant zijn. Op een dak is de houder van een vlaggenmast; dit zou een typisch detail zijn voor de Amerikaanse 

markt. 
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De elektrische aansluiting is voor binnenverlichting.  

 Marklin station 

Dit Marklin station, Bahnhof Friedrichshafen Hafen  (35*12*13), is uit 1938  en is voor H0 spoor. Omdat het Marklin is, is het 

waarschijnlijk het meest kostbare artikel in dit overzicht. In Friedrichshafen huist in dit station tegenwoordig het Zeppelin 

museum. 
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 Schuhmann station 

Dit station is van Adolph Schuhmann uit Nurnberg en is uit de dertiger jaren. Het ziet er niet meer zo mooi uit en heeft het dak 

van het middendeel verloren. 

 

Voor en achterkant zijn niet erg verschillend, maar aan de straatkant bevindt zich een extra balustrade. 

 

 

Vanaf de straatkant zie je de stoomlocomotief bij het perron terwijl je vanaf het perron door de doorgang kijken het dorp of de 

stad ziet met bergen op de achtergrond. Het handelsmerk van Schuhmann is een A en een S door elkaar heen en is hier te zien. 
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 Onbekend station 

Dit station is van Duits fabricaat; het heeft echter geen markering waaruit te concluderen is wie het heeft gemaakt. Het lijkt mij uit 

de vijftiger jaren te komen. 
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 Engelse stations 

 Brimtoy stations 

Dit is een Brimtoy station uit de vijftiger jaren. Het heeft een Brimtoy handelsmerk en MADE IN GT BRITAIN. 

De lithografie van de passagiers is opvallend modieus. Voor zo een klein station heeft het veel functies. 

 

Links kaartverkoop en rechts de wachtkamer 

 

Links bagage afgifte en rechts verfrissingen. 

 

Links krantenkiosk en rechts informatie. 
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Het volgende Brimtoy station heeft ongeveer dezelfde maten en indeling, maar is toch minder interessant: 

 

Verfrissingen links; kaartjes en reserveringen rechts. 
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 Brimtoy halte 

Deze halte is gemarkeerd “Made in England” maar heeft verder geen markering; aangenomen wordt dat het een Brimtoy product 

is (zie http://www.binnsroad.co.uk/). Hornby maakte soortgelijke haltes, maar die waren altijd voorzien van het Hornby 

merkteken. 

 

Spoorzijde 

De achterkant is niet bedoeld om gezien te worden! 

   

De rechterkant heeft een personenweegschaal; de linkerkant een bord met onleesbare tekst. 

  

http://www.binnsroad.co.uk/
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 Hornby stations 

Dit is een van de grotere Hornby stations (42*15*15 cm,) dat in verschillende versies is gemaakt. Dit is de No 3 station versie van 

circa 1937 met “ramps” (L = 84 cm) aan beide zijden. Markering is “Hornby Made in England by Meccano Ltd” 

 

De perronkant met boekwinkel en wachtkamer. 

 

De straatkant; honden mogen niet naar binnen . 

 

Aan de zijkant brandblus materiaal en Meccano advertentie. 
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De lithografie is fraai gedetailleerd! 
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Hornby maakte ook stations voor spoor 00 (schaal 1:76). Deze Hornby Dublo stations waren gemaakt van gegoten aluminium. Zie 

bij de seinhuizen een bijpassen seinhuis. 

Het grote station draagt de naam Crawford. 

 

De perronkant met links en rechts “ramps” met de naam Crawford; Het station heeft verder geen opdruk. 

 

De straatkant 

 

Dertiger jaren bioscoopstijl. 
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Hieronder het Hornby Dublo eilandstation; ook met twee “ramps” en geen enkel opschrift. Voor en achterkant zijn gelijk. 
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 Trix station 

Het Engels Trix, ook TTR voor Trix Twin Railways genoemd, introduceerde aan het eind van de dertiger jaren het concept van 

het Many Ways Station. Dit bestond uit allerlei onderdelen, gegoten delen en onder andere delen uit blikken plaat, waaruit je een 

stations emplacement in verschillende configuraties kon bouwen.  

 

De straat kant; de luifel en de trap zijn losse delen. 

 

De perronkant; het perrondeel en de ramps zijn ook weer losse delen; het station heeft een plat dak gemaakt van hout. 
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De posters op de perrons werden ook als plakplaatje door Trix geleverd. De nauwelijks zichtbare banken op het perron zijn 

gemaakt door de Engels speelgoed fabrikant Britains voor Trix. 
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 Franse stations 

 CR station 

Dit hele kleine stationnetje met een lengte van slechts 16 cm en een hoogte van 9 cm is gemaakt door Charles Rossignol. 

 

 

Leuk detail is de brievenbus aan de zijkant; daaronder de markering CR 6, Rossignol gaf veel van zijn producten een CR nummer, 

een systeem lijkt niet aanwezig in deze nummering.  
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 Hornby station en halte 

Dit kleine Franse Hornby station en halte uit de Serie M zijn gemaakt van 1936 tot 1962; in Engeland maakte Hornby 

gelijksoortige stations.  

 

Affiches voor de Franse toeristen steden Bourges en Pau en het opschrift Meccano Paris laten zien dat dit de Franse versie is. 

  

De affiches op de halte zijn onleesbaar. 
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 JdeP station 

Dit station met seinpaal heeft de aanduiding “ STATION J. DE P. France “ en is dus gemaakt door Jouets de Paris (later JEP) in 

Frankrijk rond 1925/30. Tegenwoordig gebruiken de Fransen het woord “Gare” voor station, maar in de dertiger jaren werd ook 

het woord “Station” gebruikt. 

 

De perronzijde heeft een wachtkamer 1/2e en een wachtkamer 3e klas. 

 

Aan de straatzijde is de kaartverkoop en het kantoor van de stationschef. 
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Links de bagage afdeling; rechts lijkt een woonhuis met opgenomen gordijnen. 

 JEP station 

Dit JEP station voor spoor 0 is waarschijnlijk naoorlogs; het werd gemaakt door JEP tot van 1936 tot 1964. Het is voorzien van 

verlichting. De stijl doet aan de Elzas denken.  

 

De perronkant heeft drie afdelingen, in het midden de stationschef, links bagage en rechts bagage depot. 
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Aan de straatkant ingang, uitgang en in het midden de kaartverkoop. 

 

Aan de rechterzijkant een fontein      en links het restaurant. 
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 JEP halte 

Deze halte is door JEP rond 1930 gemaakt. De halte heeft geen markering. 

 

De bank aan de voorkant geeft een uitsparing aan de achterkant 

 

Vakantie poster van Bocage Normand en Mont St Michel 

 Kunststof stations 

Zowel Jouef als GeGe hebben in de zestiger jaren plastic c.q. kunsstof stations gemaakt die, anders dan gewoonlijk, niet in 

bouwpakket maar kant en klaar verkocht werden. Het GeGe station heeft ook een decoratieve verpakking, waarvan de binnenkant 

een zonnig tafereel dat aan vakantie doet denken bevat. 

 



PAGINA 42 

 

In uitzondering op de meeste stations is de straatzijde, zoals hier te zien, kleurijker en met meer detail dan de perronzijde 

 

De perronzijde heeft een klok die 90 graden gedraaid is! 

 

Een bloemrijk geheel. 
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Ook het Jouef station bestaat uit een hoofdgebouw met twee identieke aanbouw-delen. 

 

De perronzijde heeft twee trappen die naar een spoor onderdoorgang gaan.  

 

 

 

De straatzijde heeft bloembakken en trappen naar het stations niveau. 
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 Houten stations 

Ik heb twee houten stations/perrons/haltes die beide geen zelfbouw van een amateur zijn, maar voorzien zijn van een onleesbaar 

handelsmerk. Wanneer en door welke firma deze stations gemaakt zijn weet ik niet. 

Het eerste station, meer een perron maar er staat station op, heeft geen voor en achterkant. De schaal van de bank doet vermoeden 

dat het bedoeld is voor groter dan spoor 1.  

 

 

Het tweede station/perron kent ook geen voor en achterkant; aan een van de twee kanten staan twee kunststof figuren (stationschef 

en kruier). De versiering lijkt zestiger jaren. 
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4 Perrons en toebehoren 

 Kibri Perron 

Dit perron hoort bij het station in paragraaf 3.1.6. Ik vind het wat saai. 

 

 

 

 

 Kibri kiosk 

Deze kiosk van het Duitse merk Kibri is door al zijn kranten heen. Het is catalogus nummer 0/63 van 1950/52. 
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 Bing richting aanwijzer 

Deze blikken richting aanwijzer heeft geen enkele markering van land of fabrikant; hoewel de plaatsnamen Nederlands zijn (Den 

Haag, Groningen en Arnhem) neem ik aan dat dit een Bing product is. 
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 Duitse richting aanwijzer 

Deze blikken klok met richting aanwijzer heeft geen enkele markering van land of fabrikant; gebaseerd op de spelling van de 

plaatsnamen neem ik aan dat het een Duits product is. 

 

De 6 plaatsnamen zijn Zurich, Paris en Rom links en Amsterdam, London en Berlin rechts. 
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 Kibri richting aanwijzer 

Deze richting aanwijzer heeft geen enkele markering maar is bekend als zijnde van Kibri. Hij is gemaakt voor de Nederlandse 

markt.  

 

Treinen in de richting Amsterdam, Rotterdam Maastricht, Utrecht, Groningen en Oldenzaal vertrekken hier, zou het Den Haag 

moeten zijn? 

 

 

De vertrek en aankomststaat zijn goed te lezen; de kaart geeft een aparte Europese indeling weer, lijkt de indeling van 1939 tot 

1942 weer te geven.  
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5 Goederen station en loodsen 

 Bing goederen station 

Dit Bing goederen station met de maten 27*8*9 bestaat ook in een andere uitvoering (andere lithografering). Het is van rond 

1930. 

 

De voorkant heeft een schuifdeur met handgreep die open kan en een tweedimensionale kraan met schaduw. 

 

Op de achterkant is de Bing markering zichtbaar. 
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 CR goederen kraan 

Deze kleine goederen kraan is gemaakt door Rossignol. 

 

Zoals eerder vermeld; Rossignol gaf veel van zijn producten een CR nummer, een systeem lijkt niet aanwezig in deze nummering, 

deze kraan is CR 24. 
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 HWN goederen loods 

Deze kleine goederen loods met kraan heeft de markering HWN (Heinrich Wimmer Nurnberg) en komt dus uit Duitsland; hij is 

bedoeld voor spoor H0.  

 

De schuifdeuren kunnen geopend worden. Op de zak staat het merk HWN. 

 

Op de kist staat Vorsicht Glass. 

 



PAGINA 52 

 Kibri goederen loodsen 

Deze goederen loods met kraan heeft de markering Kibri Germany en is van voor WW2. De maten zijn 22*9*12. 

 

Voor en achterkant zijn gelijk. 
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Deze Kibri goederenloods is voor H0 spoor. Hij is in de naoorlogse Kibri stijl. 
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6 Seinhuizen en -palen en trafohuizen 

 Brimtoy seinhuis 

Dit kleine Engelse seinhuis met seinpaal is gemaakt door Brimtoy in de vijftiger jaren. 

 

 

 Fischer seinhuis 

Dit seinhuis van Fischer met het nauwelijks nog leesbare opschrift Victoriabox is in Duitsland gemaakt voor de Engels markt. Dit 

exemplaar is een nogal slechte staat. 
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 Hornby seinhuizen 

Dit grote en hoge Engelse seinhuis voor spoor 0 (18*9*19) is gemaakt door Hornby. Dit is de No 2 Signal Cabin in naoorlogse 

versie van 1949-1954. 

 

Hoewel verder in goede staat blijken de kleuren aan de achterkant vervaagd 
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Hornby Dublo gegoten aluminium seinhuis voor spoor 00 uit de vijftiger jaren. Zie ook de Hornby Dublo stations in dezelfde 

moderne stijl.. 

 

 

 Hornby France seinhuis 

Hornby France had een groot aantal houten stations die als eenvoudig bouwpakket van hardboard werden geleverd. Ook dit 

seinhuis Poste No 2 heeft deze constructie. 

 

 De achterkant is saai, 

maar als je van voren naar binnen kijkt is op de achterwand een sporenplan te zien!  
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 JEP seinhuis 

Dit grote en hoge seinhuis (18*9*19) is gemaakt door JEP. 

 

 

Ik dacht altijd dat Parijs de andere kant op was, niet dus 

 

Op de toegangsdeur staat: Defense d’entree, Danger de Mort. Voor een trafohuis normaal maar voor een seinhuis vreemd.  
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 Lone Star seinhuis 

Dit kleine suinhuis van Lone Star hoort bij de Lone Star “vloertrein” (met een schaal van 2 mm op de foot wat ongeveer 1:150 is). 

Ter vergelijking een Trix spoor 00 seinhuis, zie 6.8, naast een Lone Star seinhuis. 

 

 

Het Lone Star seinhuis bestaat uit één gegoten onderdeel. 
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 Mettoy seinhuis 

Een klein seinhuisje van de Engelse firma Mettoy. 

 

De voor en achterkant en de twee zijkanten zijn gelijk. De trap naar boven is slechts lithografie. 

 Trix seinhuis 

Het Engelse Trix (zie ook 3.2.4) maakte bijgaand seinhuis met fluit; onderin het seinhuis zit een elektrisch  piepapparaat (het 

klinkt niet echt als een fluit). Het seinhuis is van blik maar heeft een kunsstof dak dat enigszins vervormd is door de ouderdom. 
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Onder de trap is de aansluiting voor de fluit.  

 JEP trafohuizen 

De Franse firma JEP heeft twee versies van transformatoren in trafohuizen gemaakt; de grootste (ref 551) was 40 Watt, de 

kleinere (ref 548) 25 Watt 

 

 

De voorkant met de regelknop; de grote versie heeft een controle lampje. 
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Aan de achterkant de vaste bedrading naar enerzijds het lichtnet en anderzijds de spoorbaan. 

 

Op de deur staat: Defense d’entree, Danger de Mort. En toch was het kinderspeelgoed. 

 Hornby trafohuis 

Dit is een klein Hornby France trafohuis voor 110 Volt met de maten 9*6*11 cm. Het is samengesteld uit 2 kleine Hornby M 

seinhuisjes. 
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 Allerlei seinpalen 

Allereerst een JEP paal die de maximale snelheid (in dit geval dus 30 kilometer per uur) aangeeft. De ladder doet vermoeden dat 

dit een paal met olielamp moet voorstellen. 

 

De paal wordt aan de rail bevestigd en als er stroom op de rail straat brandt de verlichting. 

Een Lionel seinpaal met verlichting; deze seinpaal is elektromechanisch en kan op afstand bediend worden. 
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Onderstaande dubbele seinpaal is van het Engelse merk Chad Valley; de paal is slechts 18 cm hoog, maar is desondanks bedoeld 

voor spoor 0. De blikken Chad Valley spoor 0 treinen zijn tamelijk klein. Deze paal is catalogusnummer 10129 en is gemaakt van 

1952 tot 1954 (voor die tijd maakte Chad Valley dezelfde paal met van hout). 
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Hornby heeft een groot aantal verschillende seinpalen geproduceerd; hier zijn er drie, links in rode (onveilige) en rechts in groene 

(veilige) positie. 

 

De linker paal met open raster is vooroorlogs, de twee rechterpalen zijn naoorlogs, de rechtse paal is vastgemaakt op een niet-

Hornby voet. 

Onderstaande seinpalen zijn, voor zover ik kan nagaan, vooral Duits fabricaat. Ze hebben geen merkteken; op enkelen staat 

Germany en op een van de palen staat Foreign wat betekent dat deze in Duitsland voor de Engelse markt is gemaakt. 

 

De linker paal heeft de markering Foreign; de rechter paal is waarschijnlijk naoorlogs. 
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De linker plaat is Made in England; de middelste paal was een sjiek exemplaar met verlichting en een ladder. 

 

De middelste paal is niet compleet maar lijkt mij erg oud; ik vermoed dat hier een olielampje aan ontbreekt. 

Onderstaande paal voor bij een overweg met andreaskruis en knipperlicht is van het merk Fulgurex; de paal is voor H0 en zit nog 

in de originele verpakking.   



PAGINA 66 

7 Overwegen en loop- en seinbruggen 

 BLZ overweg 

BLZ is een minder bekend Frans merk dat zowel in spoor 0 als H0 een klein assortiment treinen en toebehoren maakte in de 

vijftiger jaren. Deze overweg is van hout en blik en ziet er niet fabrieksmatig en ook niet echt fraai uit. 

 

 

In het overweghuis zit de elektromechanica die de bomen doet bewegen. 

 Fobbi overweg 

Deze simpel plastic Fobbi overweg is voor spoor H0 en biedt ruimte aan twee parallelle sporen. Het gewicht van de trein zorgt 

ervoor dat de bomen wat heen en weer bewegen (echt omhoog en omlaag gaan ze niet). 
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 Hornby overwegen 

Deze twee blikken Hornby spoor 0 overwegen zijn voor uurwerk treinen; de eerste voor enkelspoor en de tweede voor 

dubbelspoor. De hekken gaan open voor het wegverkeer en sluiten dan de spoorweg af. 

 

 

 

 Hornby Dublo overweg 

Deze overweg is voor spoor 00 en zoals veel Hornby Dublo accessoires gemaakt van gegoten aluminium. 

 

Links kan het verkeer er niet door en rechts de trein.  
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 Franse Hornby overwegen 

De overwegen van Hornby France hebben geen hekken maar beweegbare bomen. De eerste overweg is een simpele overweg 

behorend bij de M Series (de goedkope en simpele serie van Hornby treinen en toebehoren). De overweg bestaat uit twee losse 

delen die elkaars spiegelbeeld zijn. 

 

De volgende overweg is in dezelfde stijl, maar is groter en heeft een overwegwachters-huis 

 

 

De bomen moeten met de hand worden geopend; ook de hekjes voor het voetpad kunnen geopend worden.  
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 JEP overwegen 

Deze naoorlogse JEP overweg is gemaakt door Kibri en gemarkeerd met Licence Kibri. De overweg is volgens mij voor spoor 0 

maar volgens het JEP boek voor spoor 00. Het gewicht van de trein zorgt ervoor dat de bomen omlaag gaan. 

 

De volgende JEP overweg is elektro-mechanisch en kan door een langskomende trein worden bediend. Bijbehorende schaklelrails 

werden meegeleverd. Deze JEP overweg lijkt in grote aantallen gemaakt; hij wordt veel aangeboden. 

 

 

Het overweg-huisje lijkt sterk op het JEP station, zie 3.3.4. 
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 Marx overweg 

Deze overwegboom en andreaskruis zijn gemaakt door de Amerikaanse firma Marx. 

 

 Seinbruggen van Ottmar Beckh 

Deze twee rode sein bruggen zijn gemaakt door Ottmar Beckh, Nurnberg, in de vijftiger jaren. Beide hebben de markering Made 

in Germany; de brug met drie trappen draagt ook het Ottmar Beckh handelsmerk.  
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 Hornby loop- en seinbruggen 

Deze simpele Hornby loopbrug uit de M series is een Engels fabricaat. 

 

 

Deze loopbrug met seinen is Hornby No 1 Foot Bridge gemaakt vanaf 1925. 

 

Deze brug ziet er niet meer heel mooi uit onder andere door wat roest, 
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Ook voor spoor 00 is er een Hornby Dublo loopbrug. 

  

De loopbrug is gebaseerd op een standaard British Railway ontwerp van een betonnen loopbrug. 

 Seinbruggen zonder markering 

Veel seinbruggen hebben geen enkel markering die de maker of het land van productie aangeven. Zie hier een aantal 
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 Loopbruggen zonder markering 

Ook veel loopbruggen hebben geen enkel markering die de maker of het land van productie aangeven. Zie hier een paar 

verschillende: 

 

Onderstaande niet gemarkeerde loopbrug is “opvouwbaar”. 
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8 Tunnels, bruggen, draaischijven en stootblokken 

 Tunnels 

 Brimtoy tunnel 

Deze tunnel van het Engelse merk Brimtoy is geschikt voor kleine spoor 0 treinen. 

 

 

Het Brimtoy merk staat op de garage; dat dit een Engels landschap is zie aan de fraaie blauwe sedan die links rijdt. De landelijke 

pub ziet erg gezellig uit. 
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 BUB tunnel 

Deze tunnel van het Duitse merk Bub is zo simpel uit blik gevouwen dat de randen “rafelig” zijn. Ik neem aan dat deze tunnel, die 

uit het begin van de vijftiger jaren komt (Made in US Zone), voor spoor S bedoeld is.  

 

 

Een Zwitsers dan wel Oostenrijks landschap; wie gaat er mee op vakantie? 
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 Marx tunnel 

Deze tunnel van het Amerikaanse merk Marx is duidelijker groter dan andere blikken tunnels uit de vijftiger jaren. 

 

 

Beide kanten van de tunnel vertonen hetzelfde panorama. De trein is een typisch Marx product. 
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 Bruggen 

 American Flyer brug 

Dit is American Flyer Lines brug nummer #750; het dak van het huisje op de brug is niet origineel, bij het origineel zit er een 

schoorsteen op.  

 

Het “brugwachtershuisje” boven op de brug is verlicht. 

 

Een American Flyer spoor S PRR K5 312 pacific met een caboose gaat over de brug.  
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 Bing brug 

Deze brug voor spoor 0 uurwerk treinen is gemaakt door Bing; op de dwarsliggers staat Patent G.B. (Gebruder Bing). 
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 Bub brug 

Deze brug is ook voor spoor 0 uurwerk en draagt geen markering. De brug is gemaakt door Bub in Nurnberg gemaakt aan het eind 

van de dertiger jaren. 

 

 

Dat de Bub producten vaak wat saaier waren blijkt ook uit deze brug. 
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 Hornby brug 

Deze brug is voor spoor 0 3-rail elektrisch. Op de zijkant staat de maker, i.e. Hornby. Deze brug (viaduct volgens 

Hornby) werd ook gemaakt voor uurwerk (2 rails). Het middelste brugdeel werd ook afzonderlijk geleverd. Deze versie 

is van de periode tussen 1924 en 1927. 
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 Marklin brug 

Deze brug is voor 3-rail elektriesche spoor 1 treinen. Hij draagt geen markering maar is volgens mij door  Marklin gemaakt. 
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 Mettoy brug 

Deze brug met vaste spoor 0 uurwerk rails is gemaakt door Mettoy. 

 

  

De brug lijkt over een bloembed te lopen. 
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 Draaischijven 

 Hornby draaischijven 

Deze kleine Hornby draaischijf is voor de kleinere Hornby spoor 0 treinen (M Series). Hij is in een nogal rostige toestand. 

 

 

Voor grotere spoor 0 uurwerk of opwind treinen is deze draaischijf. 
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Bijgaande draaischijf is gemaakt door Meccano Liverpool voor het Hornby Dublo (spoor 00) systeem. 

 

 

 Marklin draaischijf 

Voor kleinere Marklin opwind treinen is deze draaischijf bedoeld. 
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 Stootblokken 

De meeste speelgoedtrein makers maakte ook stootblokken. Allereerst twee van JEP. 

  

Het linker stoorblok is voor spoor H0, het rechter voor spoor 0. Bij de spoor 0 versie ontbreekt de H van Halte die voor de lamp 

hoort te zitten. 

Twee spoor H0 stoorblokken; links Hornby Dublo en rechts Marklin. 

 

Twee grote spoor 0 stoorblokken; deze twee lijken erg op elkaar, de blauwe is van Hornby, de bruingrijze van Bassett-Lowke. 
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De volgende drie zijn van JEP (links, maar zonder markering), Hornby (midden) en onbekend (rechts; deze is voor spoor 1). 

 

De laatste drie zijn wat rommelig; de linker heeft de markering Germany en ziet er uit alsof hij geen stoot kan verdragen. De 

middelste is een Bing stootblok. De rechter is toepasbaar voor meerder spoorbreedtes; ook de bufferbreedte en hoogte is op een 

gammele wijze instelbaar. 
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9 Overige  

 GILS sein en overweg 

Tamelijk uniek zijn Gils accessoires. Hier een lichtsein met ladder en een enkele overwegboom voor spoor 0. Gils spoor 0 werd 

gemaakt tussen 1945 en 1965. 

  

 JEP van alles 1 

Dit is niet zozeer overige maar meer van alles wat. Deze treintoebehoren horen allen bij een JEP treinset. 

 

Van links naar rechts: Lichtseinpaal, seinpaal, waarschuwingsbord (verboden het spoor over te steken), brug, waterkraan, station, 

stations personeel, lichtmast, tunnel, telegraafpaal. 
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 JEP van alles 2 

Dit is nog meer van alles wat. Deze treintoebehoren horen allen bij een grotere en iets oudere JEP treinset.  

 

Van links naar rechts: Brug, waterkraan, seinpaal, wachtershuisje, overweg bel, station, stationspersoneel, lichtmast,  

waarschuwingsbord (einde beveiliging), halte, brug, telegraafpaal, tunnel. 

 

 

Van links naar rechts: Waterkraan, station, stationspersoneel, lichtmast, wachtershuisje telegraafpaal. 
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 Dressler baanwachtershuizen 

Bijgaande baanwachtershuisjes zijn  gemaakt door Konrad Dreßler OHG, Fürth. Hetzelfde huisje werd gemaakt met en zonder 

mechanische bel. 

  

Zonder bel 

 

Met bel 
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 Watertorens 

Dit is een American Flyer Lines watertoren waarvan vermoed wordt dat deze door Bing gemaakt is of anders een getrouwe kopie 

van de Bing watertoren is; ook de Amerikaanse firma Ives had een vrijwel gelijke watertoren. 

 

De waterpijp is beweegbaar en blijft op zijn plaats door het tegengewicht. De watertoren is ongeveer driekwart vol. 
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De volgende watertoren is van Hornby. 

 

Door aan de ketting te trekken wordt een ventiel geopend en loopt het water eruit. 

 Waterkraan en reclame borden van Hornby Dublo 

Deze waterkraan en reclame borden (hoardings) zijn van Hornby Dublo, dus voor spoor 00. 

 

De Capstan sigarettes reclames en de Bird’s custard reclames zijn gecombineerd op een “hoarding” waarvan ik er dus twee heb. 
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 Tinnen spoorwegpersonages 

De Duitse Firma Georg Spenkuch, Nürnberg maakte allerlei tinnen figuren, waaronder spoorweg personages; deze zijn 

waarschijnlijk gemaakt omstreeks 1910. 

 

Van links naar rechts: Reiziger, conducteur, kelner, kruier, stationschef, rangeerder, kruier met handkar 

 

 Hornby spoorwegpersonages 

Deze doos met opersonages voor bij spoor 0 is van de Franse Hornby tak. 
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 Hornby melkbussen 

Als toebehoren bij spoor 0 maakte Hornby melkbussen, ze werden per 6 met een melkkar geleverd. Hier worden ze in een 

koelwagen geladen. 

 

De melkbussen lijken mij wat groot. 

 Plasticville winkel 

Plasticville wordt vanaf de vijftiger jaren gemaakt als toebehoren bij Amerikaanse spoor S en 0 treinen zoals Lionel en American 

Flyer. Zoals de naam zegt worden deze spullen van plastic gemaakt. Deze Five and Dime store (een soort Hema dus) is gemaakt 

uit een “bouwpakket”: 5 onderdelen die je in elkaar steekt. 
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 Fulgurex Marescot toebehoren 

De Franse treinenfabrikant Marescot staat er bekend om dat hij echte schaalmodellen maakte. De3  productie van Marescot werd 

later overgenomen door Fournereau. De firma Fulgurex heeft als herinnering aan Marescot door Alpha Models een set 

treintoebehoren in een presentatiedoos laten maken. Deze set is een gelimiteerde uitgave. 

 

 

Typisch Franse seinpalen. 
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Bifur betekent omleiding; waarvoor de middelste paal is weet ik niet. 

 

 

 Wegbewijzering 

Of dit treintoebehoren zijn weet ik niet; deze houten palen zaten in de doos bij een tinplate trein-set. 

 


